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بٌان صحفً

طلب الصدق من أمريكا من خالل محادثات السالم يشبه إخراج الجليد من النار!
(مترجم)
فً رسالة تعكس موقفها الرسمً ،قالت طالبان إنها نفذت التزاماتها بالكامل خالل محادثات السالم ،لكن أمرٌكا
هً التً أخرت المحادثات مراراً وتكراراً من خالل اقتراح "مطالب واهتمامات وأعذار" جدٌدة .وقال المتحدث باسم
الجماعة رداً على تعلٌقات وزٌر الخارجٌة األمرٌكً "ال ٌنبغً للسٌد بومبٌو أن ٌحول دفة اللوم".
إننا فً المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر /والٌة أفغانستان نإكد على أهمٌة النقاط التالٌة فٌما ٌتعلق بتعطٌل
محادثات السالم:
أوالً :تحاول أمرٌكا تؤجٌل توقٌع اتفاقٌة السالم تحت ذرائع مختلفة من أجل السماح لفرٌق ترامب بالتالعب بها
لتكون كدعاٌة سٌاسٌة له فً انتخابات  0202األمرٌكٌة القادمة .تماما ً كما فعل ترامب باالستفادة من مقتل أبً بكر
البغدادي وقاسم سلٌمانً وإعالن "صفقة القرن" لحشد دعم الرأي العام األمرٌكً فً االنتخابات المقبلة.
ثانٌاً :تتبنى أمرٌكا وحركة طالبان رأٌٌن مختلفٌن تماما ً حول اتفاقٌة السالم .وألن المسلمٌن ٌعاملون دائماً
االلتزامات والوعود باعتبارها أخالقاً إسالمٌة قٌمة للغاٌة؛ لذلك ،تفكر طالبان فً اتفاق ومصالحة حقٌقٌة مع أمرٌكا.
ومع ذلك ،تعتبر أمرٌكا المعاهدات واالتفاقٌات فرصا ً ووسائل خداع ألن سٌاسة أمرٌكا تقوم على الخداع واالزدواجٌة
ً
خاصة عندما ٌتعلق األمر بالتفاوض مع الدول والجماعات .فً مثل هذا السٌاق ،التعهد بالصدق
وانتهاك المعاهدات،
وااللتزام بالوعود ال ٌحمل أي معنى .لذا فلٌس من المفاجئ أن تحصل اإلدارة األمرٌكٌة على لقب أكبر منتهك
للمعاهدات فً العالم .وبالنظر إلى الموقف األمرٌكً األخٌر بشؤن كٌفٌة تحرٌك محادثات السالم ،فمن الواضح للمرء
أن ٌرى أن أمرٌكا ال تبحث عن سالم حقٌقً فً أفغانستان ولكنها تسعى للتآمر ضد حركة طالبان.
ثالثاً :تبدو محادثات السالم تكتٌكا ً سٌاسٌا ً قصٌر األمد ترٌد أمرٌكا من خاللها البحث عن فرصة إلخفاء هزٌمتها
فً أفغانستان .أمرٌكا تدرك جٌداً أن صبر طالبان فً ساحة المعركة وإحجامها عن القتال ضد أمرٌكا ٌضر بشدة
بالحركة .لذلك ،دفعت أمرٌكا حركة طالبان إلى ساحة السٌاسة والدبلوماسٌة والمفاوضات حٌث ٌبدو أن أمرٌكا نفسها
كانت تسٌطر على العملٌة ألنها تعلن أحٌاناً أن المحادثات "فشلت" بٌنما تعود إلى طاولة المفاوضات وتحدد شروطا ً
جدٌدة مثل "وقف إطالق النار" وهكذا دوالٌك.
رابعاٌ :جب على طالبان أن تتوقف فوراً عن محادثات السالم وأن تتخلى عنها بدالً من أن تثق فً أمرٌكا
وتروج للمحادثات ألن نضال طالبان المستمر ومقاومتها لالحتالل األمرٌكً فً ساحة المعركة سوف ٌضمن لها حقا ً
نصراً عظٌما ً ،كما أن أفغانستان هً األرض الوحٌدة التً تدرك الوالٌات المتحدة أنها لن تتغلب علٌها ،ألن هناك
الكثٌر من األدلة على فشل أمرٌكا السٌاسً واالقتصادي والعسكري فً العالم وفً المنطقة ،وخاصة فً أفغانستان.
لذلك ،ال ٌنبغً أن تخدع طالبان بالدبلوماسٌة األمرٌكٌة من خالل ما ٌسمى بمحادثات السالم الكاذبة ،ولكن بدالً من
ذلك ٌجب علٌها االستمرار فً القتال ضد االحتالل حتى دحره وقطع دابره.
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